
 

AYKON Nine Elms: primeiras residências fashion de Londres são lançadas 
em parceria com a Versace Home  

- O AYKON Nine Elms terá 50 andares e contará com interiores com a assinatura 
Versace Home  

LONDRES, de julho de 2015 /PRNewswire/ -- A incorporadora imobiliária de luxo 
DICO UK Property Holdings Ltd, subsidiária integral da DAMAC International 
Limited, anunciou sua primeira residência fashion em Londres, com um projeto de 
360 unidades espalhadas por 50 andares, que conta com design de interiores da 
Versace. O saguão, as comodidades e os interiores de cada propriedade serão 
projetados e decorados pela Versace Home. 

Para ver o comunicado de imprensa multimídia, clique em: 
http://www.multivu.com/players/uk/7575151-aykon-nine-elms-versace-home/ 

As comodidades incluirão uma academia moderna, piscina coberta e spa, lounge 
para os proprietários, área de recreação infantil, jardim no terraço e cinema 
desenvolvidos pela Versace Home. 

O AYKON Nine Elms localiza-se no coração da área de regeneração de Nine 
Elms, ao lado de Battersea, com vista para o rio Tâmisa. A conclusão da torre está 
prevista para 2020. O AYKON Nine Elms será o primeiro projeto residencial 
privado de alto padrão de Londres a ser projetado e conceitualizado totalmente 
por uma marca de luxo, e a Versace estará envolvida em todos os aspectos do 
design de interiores. 

O AYKON Nine Elms combina coberturas de nível superior, apartamentos de um, 
dois e três dormitórios e unidades Manhattan Studio, com vista para a cidade e 
para o rio, às margens do Tâmisa, com vista para o Palácio de Westminster e para 
a London Eye. 

Gian Giacomo Ferraris, diretor geral da Versace, afirmou: "A Versace é sinônimo 
de moda e luxo, e sua participação no negócio imobiliário oferece a oportunidade 
de experimentar o estilo de vida Versace em sua totalidade. Nos últimos anos, os 
projetos residenciais privados se tornaram uma parte estratégica do mundo da 
Versace. Atualmente, graças à parceria com a DICO UK Property Holdings Ltd e a 
DAMAC – uma incorporadora com a qual já trabalhamos há muitos anos, que 
compartilha conosco a visão de buscar os mais altos padrões – levamos a melhor 
expressão do estilo de vida da Versace ao coração de Londres". 

Londres continua a ser um dos mercados imobiliários mais sustentáveis do 
mundo, com preços que apresentam um crescimento anual sólido de 
aproximadamente 6%, de acordo com a JLL, empresa de consultoria imobiliária. 
Os analistas preveem uma inflação de 5% a 7% nos imóveis da região nos 
próximos anos. 



"Nossa base de clientes globais tem um grande apetite por investimentos 
imobiliários de luxo em Londres", afirmou Hussain Sajwani, presidente da DAMAC. 
"O AYKON Nine Elms representa uma oportunidade incomparável para que eles 
tenham acesso ao mercado estável e consolidado de Londres. Esse edifício com a 
marca Versace é um conceito exclusivo e uma fantástica adição ao mercado 
residencial dessa incrível cidade cultural e vibrante." 

"Ele também oferece aos potenciais compradores a oportunidade incomparável de 
adquirir uma residência luxuosa no centro de Londres, próxima aos destinos de 
compras de luxo de Knightsbridge e Mayfair, Chelsea e o planejado Linear Park", 
acrescentou. 

Um conjunto de empresas reconhecidas internacionalmente trabalha no projeto, 
entre elas uma das firmas de arquitetura mais famosas do mundo, a Kohn 
Pedersen Fox Associates (KPF), Turner & Townsend (TT) e consultorias como 
JLL e WSP. 

Sobre a Gianni Versace SpA:  

Fundada em 1978, a Gianni Versace SpA é uma das principais marcas de design 
de moda do mundo. Sob a direção artística de Donatella Versace desde 1997, a 
Versace cria, fabrica, distribui e comercializa produtos de moda e de estilo de vida, 
inclusive alta costura, roupas masculinas e femininas, joias, relógios, acessórios, 
fragrâncias e móveis. 

Sobre a DAMAC:  

A DAMAC é uma das maiores incorporadoras imobiliárias de luxo do Oriente 
Médio e conta com uma carteira invejável de projetos em toda a região. No início, 
especializou-se em projetos de apartamentos privados de luxo em edifícios com 
vários andares nos locais mais procurados de Dubai. Agora, a empresa 
desenvolve grandes projetos, comunidades com campos de golfe, hotéis e apart-
hotéis na região. Atualmente, a DAMAC trabalha com alguns dos nomes mais 
reconhecidos do mundo da moda e do design e desenvolve uma coleção de 
imóveis de edição limitada com empresas como Versace, FENDI, The Trump 
Organisation, Paramount Hotels & Resorts e Tiger Woods Design. 

O AYKON Nine Elms não é o primeiro projeto residencial desenvolvido em 
conjunto pela DAMAC e pela Versace Home. A DAMAC Properties já concluiu 
uma torre com a marca Versace nas margens do Mar Vermelho em Jeddah, Al 
Jawharah, e concluirá em breve uma torre de luxo no centro de Beirute, Líbano, 
também com interiores da Versace. 

Para mais informações, acesse: http://www.aykonproperties.com/  
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